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Onderwerp 

Vaststellen Structuurvisie ruimtelijke ordening deel d ‘Brainport Oost’ 

‘s-Hertogenbosch 

Datum 

5 april 2011 

DIS-nummer 

2742291 

Directie 

Ruimtelijke Ontwikkeling & 

Handhaving 

Bijlage(n) 

2 

 
 
 
Provinciale Staten van Noord-Brabant, 
 
 
− gelet op de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening en de 

Provinciewet; 
− gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 5 april 2011; 
− gelezen de Nota van inspraak en de Nota van wijzigingen d.d. 5 april 2011; 
− gezien het advies van de commissies voor Mobiliteit en Financiën en voor 

Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen d.d. 24  juni 2011; 
 
 
besluiten: 
 
 
1. in te stemmen met de ‘Nota van zienswijzen Structuurvisie ruimtelijke ordening 

deel d ‘Brainport Oost’ d.d. 5 april 2011; 
2. in te stemmen met de ‘Nota van wijzigingen Structuurvisie ruimtelijke ordening 

deel d ‘Brainport Oost’ d.d. 5 april 2011; 
3. in te stemmen met de concept-Structuurvisie ruimtelijke ordening deel d 

‘Brainport Oost’, d.d. 5 april 2011; 
4. de  Structuurvisie als bedoeld onder 3), die langs elektronische weg is vastgelegd 

als: NL.IMRO.9930.sv2010deeld-vs02, in die vorm vast te stellen en ter 
beschikking te stellen op het provinciale webadres ro.brabant.nl 
(http://ro.brabant.nl); 

5. de Structuurvisie ruimtelijke ordening deel d ‘Brainport Oost’, inclusief de 
bijbehorende kaarten en de overige bijlagen, door middel van een volledige 
verbeelding op papier vast te stellen overeenkomstig de onder 4) vastgestelde 
vorm, conform de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte bijlagen bij dit 
besluit; 

http://ro.brabant.nl/
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Datum 

5 april 2011 

DIS-nummer 

2742291 

6. te bepalen dat de Structuurvisie ruimtelijke ordening in werking treedt per 1 
september 2011; 

7. te bepalen dat Gedeputeerde Staten gemachtigd zijn om technische 
aanpassingen in de Structuurvisie ruimtelijke ordening deel d ‘Brainport 
Oost’door te voeren; 

8. te bepalen dat Gedeputeerde Staten een openbare kennisgeving plaatsen van het 
besluit tot vaststelling - onder verwijzing naar het provinciale webadres waar de 
structuurvisie met bijbehorende stukken beschikbaar is - in de regionale 
dagbladen; 

9. te bepalen dat Gedeputeerde Staten een mededeling doen van het besluit tot 
vaststelling - onder verwijzing naar het provinciale webadres waar de 
structuurvisie met bijbehorende stukken beschikbaar is - aan: 

- de minister van VROM, 
- de gemeenten in de regio Zuidoost Brabant, 
- de waterschappen Aa en Maas en Dommel , 
- de Commissie voor de milieueffectrapportage, 
- de Provinciale omgevingscommissie, 

 
 
’s-Hertogenbosch, 30 juni 2011 
Provinciale Staten van Noord-Brabant, 
de voorzitter,  
 
 
 
 

de griffier, 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. drs. C.J.M. Dortmans 
 
 
 

 
 


